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Der var rekordmange ansøgninger, og et rekordstort beløb blev tilsvarende uddelt, da LAG SØM forleden
tømte kassen for allersidste gang og satte et flot punktum for programmet med en udviklingsstrategi, der
er gennemført.
Hele 15 projekter fik denne gang støtte, og det bringer antallet af støttede projekter i programperioden op
på 172. Et imponerende antal og projekterne har da også skabt flere end 100 jobs, masser af liv i
landdistrikterne og understøttet den gode udvikling, der er i vores geografi, konstaterer Inge Skelgaard, der
er formand for foreningen.
Nu er det slut for denne gang, men et nyt program er på vej. Allerede den 22. juni afholdes informationsmøde
i Dyrehave Mølle i Nyborg, hvor håbet er, at mødet munder ud i et ønske om igen at etablere en fælles LAG i
Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommuner, fortæller Inge Skelgaard og fortsætter: Herefter skal den
nye LAG godkendes i Bolig- og Planstyrelsen og derfra venter stiftende generalforsamling, udarbejdelse af ny
udviklingsstrategi, inden der forhåbentligt kan uddeles penge til gode projekter igen fra 2023. Alle er
velkomne til mødet, og vi håber på at se en bred vifte af lokale ildsjæle, som fx. lokale borgere, virksomheder,
erhvervsorganisationer og fra foreningslivet, slutter hun.
Erhvervsprojekter: Bæredygtig fødevareinnovation og nye naturoplevelser
Vanen tro fik LAGen mange ansøgninger fra fødevareerhvervene, og denne gang var der flere særligt
innovative projekter. Gundestrup Mejeri vil i erkendelse af, at mejeriindustrien er udfordret af en
uforholdsmæssig høj klimabelastning udvikle en
portefølje af klimavenlige oste. Der er fokus på
økologi, bæredygtighed og lokale råvarer. Det
går godt på Svendborgsund Bryghus, så godt at
man udvider brygkapaciteten. Som en særlig
innovativ del af projektet søges til en maskine,
som kan indfange den CO2, der produceres
under brygprocessen, og den opfangede CO2
kan genanvendes igen andet sted i
produktionen, hvilket bidrager til at mindske
bryggeriets CO2 aftryk.
Gluds Café, Høkildegård og Dyreborggaard vil
alle formidle lokale fødevarer. Gluds Café
opsætter serveringsvogn, borde-/bænkesæt, liggestole og parasoller ved Ringe Sø. Herfra vil man sælge kage
og sandwich fremstillet af lokale, økologiske fødevarer. Forventningen er, at det vil højne Ringe Sø som
destination og bymidten som helhed.

Høkildegård får også til bl.a. indkøb af foodtruck og kølebil, så de kan nå deres mange kunder, inklusive dem
i Hovedstaden. På Dyreborggaard vil de etablere en lille oase, hvor turister kan holde et hvil, nyde udsigten,
få pumpet cyklen og købe gode lokale fødevarer med på vejen.
Hos både Plantepressen og Nicus Nature vil man formidle bl.a. naturoplevelser af den allerbedste slags.
Plantepressen ligger lige midt i en meget smuk natur, tæt på bl.a. Brændegårdssøen og Nørresø, der har et
helt særligt fugleliv og tiltrækker mange fuglekiggere. Her vil skabe et natur- og kulturhus, der bl.a. skal danne
ramme for botanikkurser, workshops, retreats og sanketure. Nicus Nature bruger hele Øhavet som ressource,
når de udvikler og sælger kurser, camps og friluftsevents indenfor vandsport, og det vil de gerne udvide ved
at opstarte ø-cruises, transport og guidede ture i båd. Endelig får Netværket for Økologisk Folkeoplysning og
Praksis midler til at etablere Jorden Værksted, der skal være centrum for kreative projekter i natur og miljø.
Der skal skabes faciliteter (tiny houses og andre værelser), der skal huse op til 20 overnattende kursister. Og
udflugtsmålet Nørregårdsminde får midler til at skabe nye indtjeningsmuligheder, herunder større legeplads,
savværk til produktion af shelter-samlesæt og plankeborde, samt til etablering af et køkken i en tidligere
staldbygning, da man bl.a. ønsker at kunne sælge mad til stedets gæster, arrangere fællesspisninger og
kulturelle bålaftener.
Foreningsprojekter: Store innovative kulturoplevelser og små fællesskabsprojekter
Der er helt nye oplevelser på vej, når foreningen Nordic Performance Art (NPA) byder på Carls Camino og
Kunstrum Fyn inviterer til Dark Sky Festival i Tårup. NPA vil skabe en musikdramatisk lydvandring i den fri
natur omkring Carl Nielsens Barndomshjem, og de steder han færdedes i sit liv. 40 lydværker af 5-8 minutters
varighed skal kunne opleves på en 110 km Camino ad trampestier og små landeveje i bl.a. Faaborg-Midtfyn
og Nyborg. I Tårup venter der også store oplevelser, når en nordisk kunst- og videnskabsfestival, som
kombinerer kunst, ude og inde, med kundskab- og videnskabsformidling ser dagens lys. Festivalen arrangeres
første gang efteråret 2023 og vil bestå af en hovedudstilling, kunst ude i offentlige rum, workshops,
stjernevandringer, foredrag, debatter, præsentationer og seminar. Både yngre og etablerede, nordiske
kunstnere og forskere vil bidrage til
programmet.
I Gåsebjergsand skal der anlægges et
undervisningsanlæg for mountainbiking.
Anlægget skal gøre stedet til et nyt
centrum på Fyn for undervisning og
organiseret træning i mountainbiking.
Det er ambitionen, at undervisningsområdet vil tiltrække kommercielle
mountainbike-aktører. Som en del af
projektet udvikles ny hjemmeside for
Sydfyn som MTB-destination.
Også i Vejstrup regner de med at få besøg af mange turister. Her etableres rosariet La Roseraie de la Passion,
der skal være en havearkitektonisk perle og en af de største rosensamlinger i verden. Endelig får to små
landsbyer midler til at etablere fællesskabsprojekter. Svanningehave skal være en fælleshave, hvor man på
tværs af lokalområdet og på tværs af generationer og familier kan mødes til fælles spisninger, workshops og
læring om biodiversitet og permakultur, ligesom turister vil kunne stoppe op. Der vil være mulighed for at
spise sin madpakke, overnatte i shelter eller bare nyde haven på sin gå- eller cykeltur igennem Svanninge
Bakker. Sidst får Pejrup Landsbyforening og Forsamlingshus midler til at etablere et udendørs værested, hvor
beboere i alle aldre kan mødes og lave aktiviteter sammen.

Kontaktoplysninger, LAG SØM:
Formand: Inge Skelgaard, mobil: 20461278, is@ingeskelgaard.dk
Koordinator: Dorthe Toudal Simonsen, 22461490, koordinator@lag-soem.dk
Nedenfor projektgennemgang og yderligere kontaktoplysninger.

PROJEKTGENNEMGANG
Der indkom denne gang 24 ansøgninger, der samlet søgte for 8,1 mio.kr. og havde projektbudgetter på 20 mio. kr.
Puljen var på 4,8 mio. kroner
Nordic Performance Art
Indstilling: 555.000 kr.

Nordic Performance Art vil skabe Carls Camino (CC), som er
en musikdramatisk lydvandring i den fri natur omkring Carl
Nielsens Barndomshjem, og de steder han færdedes hele sit
liv, og hvor hans kærlighed til den fynske natur blev
grundlagt. Caminoen er 110 km og opdelt i tre livskapitler:
Barndom, ungdom og voksenliv. Med afsæt i hans
erindringsbog Min Fynske Barndom, dagbogscitater samt
brevudvekslinger med hans hustru billedhuggeren Anne
Marie og deres børn, produceres 40 lydværker af 5-8
minutters varighed, der kan opleves på en 110 km
vandringscamino ad Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Odense
Kommunes (der støttes ikke poster i OK) trampestisystemer
samt små landeveje.
Kontakt: Tyge Mortensen, 60915845

Tine Louise Kortermand på jagt efter Carl Nielsens
fynske klang og muldvarpens lyd Foto: Rico Feldfoss

Geopark Det Sydfynske Øhav
Indstilling: 205.000 kr.

Naturlegepladsen og området omkring Gåsebjergsand i Svanninge Bakker er et populært område for både
børnefamilier, turister, friluftsfolk, mountain-bikere og løbere. Årligt tiltrækker området mere end 100.000
gæster, mange af dem kommer på cykel. LAG SØM støttede i 2018 Geopark med etablering af et MTB-spor,
en teknikbane og et madpakkehus. Nu vil man udvikle fase 2, der skal bidrage til at gøre de Sydfynske Alper
til en (endnu) mere attraktiv mountainbikedestination. Dette gøres ved at anlægge Fyns største
undervisningsanlæg for mountainbiking. Anlægget skal gøre stedet til et nyt centrum på Fyn for
undervisning og organiseret træning. Det er ambitionen, at undervisningsområdet skal motivere
kommercielle mountainbike-aktører til at lægge deres arrangementer og kurser til Sydfynske Alper MTB.
Som en del af projektet udvikles ny hjemmeside for Sydfyn som MTB-destination.
Kontakt: Kewin Friis Kamelarczyk, 23494330
PlanetDairy/Gundestrup Mejeri
Indstilling: 627.176 kr.

Mejeriindustrien er udfordret af en uforholdsmæssig høj klimabelastning (CO2 udledning, areal forbrug,
vandforbrug), og alternative plantebaserede produkter er i høj vækst. Inden for ostekategorien, er der dog
en meget lav penetration af alternative produkter (under 1%), hvilket skyldes et stort kompromis på smag,
funktionalitet og ernæring. PlanetDairy vil i samarbejde med Gundestrup Mejeri udvikle, producere og
markedsføre en portefølje af klimavenlige oste. Der er fokus på økologi, bæredygtighed og lokale råvarer
Kontakt: Jakob Skovgaard, 29251998

Plantepressen
Indstilling: 359.134 kr.

Et sæt unge tilflyttere fra Kbh. vil etablere Plantepressen Natur- og Kulturhus, der tager naturformidling til
et nyt niveau og kombinerer faglighed med sanselighed. Man vil tilbyde naturformidling, yoga, og kulturelle
arrangementer. Huset skal danne ramme for botanikkurser, workshops, retreats og sanketure, og samtidig
hyres eksterne aktører til undervisning og optræden/udstilling i forbindelse med natur- og
kulturarrangementer (pileflet, blomsterbinding, musik, ferniseringer mm.). Ligeledes åbnes en café og BB til
glæde for både turister og lokale. Plantepressen ligger ud til en stor fredet eng. Skovene omkring breder sig
vidt og udgør et af de største sammenhængende skovområder på Fyn. 800 meter nord fra grunden ligger
Brændegårdssøen (Fyns næststørste sø) og Nørresø. Området ved søerne har et helt særligt fugleliv og
tiltrækker mange fuglekiggere.
Kontakt: Frederik Agner Husted, 60706701
Kunstrum Fyn
Indstilling: 300.000 kr.

Kunstrum Fyn (KF) er en ny forening i Tårup, der vil producere og formidle kunstoplevelser i et bæredygtigt
og inkluderende perspektiv. KF udvikler internationale kunstprojekter og udstillinger med udgangspunkt i
en lokal og stedsspecifik kontekst, udformet af professionelle fagpersoner til et større publikum. Tårup Dark
Sky Festival er KFs store satsning: En nordisk kunst- og videnskabsfestival, som kombinerer kunst, ude og
inde, med kundskab- og videnskabsformidling. Der arbejdes lokalt på at få Tårup udnævnt som Nordens
andet Dark Sky-område. Tårup Dark Sky Festival vil trække folk ud i mørket og rette blikket mod
stjernehimlen. Festivalen arrangeres første gang efteråret 2023 og vil bestå af hovedudstilling, kunst ude i
offentlige rum, workshops, stjernevandringer, foredrag, debatter, præsentationer og seminar. Både yngre
og etablerede, nordiske kunstnere og forskere vil bidrage til programmet.
Kontakt: Helga-Marie Nordby, 22857580
Rosariet La Roseraie de la Passion
Indstilling: 650.000 kr.

Rosariet skal være en havearkitektonisk perle på Sydfyn og en af de største rosensamlinger i verden.
Rosariet består i dag af en etableret mindre rosenhave og et tilstødende areal på 1 hektar. Målsætningen er
at fremme turismen i det Sydfynske område, og byde gæster fra hele verden indenfor til et unikt
planteunivers med et højt æstetisk niveau og en ansvarlig plantedyrkning med hensyn til miljø og
biodiversitet. Man vil sætte Sydfyn på Danmarks- og Verdenskortet med et projekt, som bliver enestående
af sin art og af et højt internationalt format, hvad æstetik og faglighed angår. Ved seneste ansøgningsrunde
indstillede LAG SØM projektets første fase (rosenbuer og tårne). Denne gang gælder det bl.a. fase 2: et
Orangeri/væksthus. Væksthuset skal udvide besøgendes oplevelse af ROSARIETs unikke planteunivers,
samtidig med at det skal udvide vækstsæsonen og danne ramme for en nødvendig opformering af
selskabsplanter til roserne.
Kontakt: Anders Carlsson, 40475919

Faldsled-Millinge-Svanninge Lokalråd
Indstilling: 239.350 kr.

Lokalrådet vil kreere en spiselig have og et mødested til familier og borgere i Svanninge/Millinge/Faldsled,
som ligeledes vil kunne anvendes af besøgende/turister og skoleklasser. Her skal det være muligt at lære
om og udforske naturen, mad og miljø. Svanningehave skal være en fælleshave/et mødested, hvor man på
tværs af lokalområdet, på tværs af generationer og familier kan mødes til fælles spisninger, workshops og
læring om biodiversitet og permakultur. Der vil være mulighed for at spise sin madpakke, overnatte i
shelter eller bare nyde haven på sin gå- eller cykeltur igennem Svanninge Bakker. Haven bliver etableret på
Svanninge Kirkes jord.
Kontakt: Suzan Oud, 42926145

Svendborgsund Bryghus
Indstilling: 527.994 kr.

Svendborgsund Bryghus har haft vind i sejlene, siden LAG SØM støttede etableringen af bryggeriet i et
gammelt autoværksted. Masser af kunder trækkes til og bryggeriet har vundet flere priser. Den store
efterspørgsel har bevirket, at det lille bryggeri ikke kan følge med i produktionen, og man har derfor været
nødsaget til at få produceret noget af øllet på andet bryggeri. Den fortsatte stigende efterspørgsel på øl og
økologiske limonader betyder, at der nu er behov for at udvide brygkapaciteten. Man ønsker fortsat at lave
et oplevelsesbaseret bryggeri frem for et industribryggeri og vil etablere nyt bryggeri på Nyborgvej i
Svendborg. Som en særlig innovativ del af projektet, søges til en maskine, som kan indfange den CO2, der
produceres under brygprocessen, og den opfangede CO2 kan genanvendes igen andet sted i produktionen,
hvilket bidrager til at mindske bryggeriets CO2 aftryk.
Kontakt: Bo Abelgren Ehlers, 51226760
Høkildegård
Indstilling: 244.400 kr.

Høkildegård Landhandel ligger på kanten af Syltemade Ådal på Sydfyn mellem Fåborg og Svendborg. I den
lille gårdbutik kan man købe kød fra gårdens frilandsgrise, kødkvæg, får og geder. Høkildegård blev
etableret i 2008 med midler fra daværende LAG Svendborg. Udover gårdbutik tilbydes gårdbesøg og
udflugter. I dag er der skabt svarende til 2 fuldtidsstillinger i virksomheden. Nu vil man gerne udvikle
forretningen til også at omfatte online bestilling OG levering på Fyn og i Hovedstadsområdet, øget
samarbejde med erhvervskunder og udvikling af foodtruckkoncept.
Kontakt: Thomas Tange Rasmussen/Lise Rasmussen, 4084142/27585847
Nicus Nature
Indstilling: 302.644 kr.

Nicus Nature er en base for vandsportsaktiviteter placeret på Vindebyøre, men med hele Øhavet som
arbejdsplads og ressource. Virksomheden udvikler og sælger kurser, camps, friluftsarrangementer,
teambuilding, events, undervisningsforløb, foredrag og ekspertise indenfor vandsport på såvel praktisk som
strategisk plan. Virksomheden vil gerne udvide sæsonen ved at opstarte Ø-cruises, Ø-hop, transport og
guidede ture i båd fra 1. april til 1. november. Man vil derfor indkøbe en stabil og søstærk guidebåd inkl. alt
udstyr til guidesejlads, samt indkøbe flydedragter og veste til kunderne. Båden skal have en størrelse,
sikkerhed og styrke, der kan gøre det muligt at udvikle og tilbyde guidede ture i Geopark. Disse ture skal
tilbydes som pakker, som dagstursprodukter og som en del af en aktivitetspakke til events.
Kontakt: Nina Brandt Jacobsen, 28938273
Dyreborggaard
Indstilling: 132.908 kr.

Dyreborggaard vil etablere en lille ’gårdbutik’ med tilknyttet webshop, Staldkatessen, der skal sælge og
formidle historien om lokalt producerede kvalitetsprodukter fra Sydfyn. Gårdbutikken etableres i en
nedlagt landbrugsejendom, der vender ud mod Dyreborgvej, som er hovedvejen fra Faaborg til Dyreborg,
og som hvert år tiltrækker mange turister, der søger kystnære oplevelser. Der opsættes en kaffeautomat og
forhaven åbnes, så kunderne kan sætte sig og nyde en kaffepause med udsigt over Det Sydfynske Øhav.
Virksomheden er blevet certificeret Bike Friend Fyn og stiller også en cykelpumpe til rådighed, så
cykelturister kan fylde luft på cyklen. Der bliver også adgang til toilet og en vandhane til at fylde
drikkedunken. Tanken er at skabe en lille sydfynsk oase, hvor butikken har spiselige sydfynske souvenirs, og
der åbnes op for landlig idyl i haven.
Kontakt: Annette Sønksen, 28922931

Pejrup Landsbyforening og Forsamlingshus
Indstilling: 223.152 kr.

Bestyrelsen i Pejrup Landsbyforening og Forsamlingshus vil i samarbejde med landsbyens beboere etablere
et udendørs værested, hvor beboere i alle aldre kan mødes og lave aktiviteter sammen. Gennem dette
fælles mødested, ønsker man at styrke sammenholdet og sammenhængskraften i landsbyen.
Værestedet skal indeholde flere funktioner: Mødested for beboere og gæster og turister i alle aldre,
legeplads for børn, mødested for unge og samlingssted for voksne og ældre. Landsbyen får besøg af en del
turister, de vil også kunne benytte de nye faciliteter. Det er cykelturister på fx Østersøruten, vandreturister
fra Øhavsstien, gæster på landsbyens hostel/ferielejligheder og B&B.
Kontakt: Kamilla Bentsen, 30951764

Netværket for Økologisk Folkeoplysning og Praksis
Indstilling: 101.500 kr.

Øko-net er et landsdækkende netværk organiseret som en folkeoplysende forening. Målet er iflg.
foreningens hjemmeside at skabe nytænkende folkeoplysning for bæredygtig udvikling. Øko-net har i de
sidste 29 år afholdt en væld af kampagner, konferencer, seminar og kursus aktiviteter. Det er disse
erfaringer og det store netværk der er bygget op, der vil være fundament for de nye aktiviteter.
Sekretariatet har til huse ved Ollerup. Målet er at etablere Jordens Værksted, der skal være centrum for
kreative projekter i natur og miljø. Der sættes fokus på at skabe faciliteter (tiny houses og andre værelser),
der skal huse op til 20 overnattende kursister. Jordens Værksted, skal ligge i en mindre gammel
staldbygning og udvikles til at kunne varetage flere funktioner. Her skal der etableres naturaktiviteter, hvor
børn og voksne kan finde tid til refleksion og få viden.
Kontakt: Lars Myrthu-Nielsen, 40734324
Nørregårdsminde
Indstilling: 225.746 kr.

Nørregårdsminde brander sig selv som et udflugtsmål på deres hjemmeside. Et udflugtsmål for store og
små, et sted, hvor man kan mødes i naturen på tværs af generationer og komme helt tæt på dyr og bruge
legeplads. Man betaler 35 kr. for at benytte faciliteterne. Der er opsat en ’butik’, hvor man kan købe foder
til dyrene, ligesom der er mulighed for at nyde medbragt mad. Der er forskellige aktivitetsmuligheder, som
at male på sten og krus, ligesom der også er bondegårdscamping. Nu ønsker man at udvide faciliteterne og
skabe nye indtjeningsmuligheder: større legeplads, produktion af shelter-samlesæt og plankeborde (man vil
lave et savværk), samt etablering af et køkken i en tidligere staldbygning, da man ønsker at sælge kødet fra
egne opdræt og sælge mad til stedets gæster, arrangere fællesspisninger, kulturelle bålaftener, ligesom
man vil afholde børnefødselsdage, lejrskoler etc.
Kontakt: Michael Jensen, 61281653
Gluds Café
Indstilling: 103.969 kr.

Ringe Sø er et rekreativt naturområde beliggende i Ringe by. Der er dagligt mange besøgende. Gluds Café
er en forholds ny café, beliggende i Ringe. Gluds Café vil gerne opstille en serveringsvogn ved Ringe Sø,
hvorfra man vil sælge kage, sandwich mv. fremstillet af lokale, økologiske fødevarer. Der er dermed ikke
tale om en traditionel pølsevogn/grillbar. Vognen skal holdes i samme design og farver som caféen, og
selvom den får sit eget navn, skal det være tydeligt, at den er en filial af Café Glud. Man vil opstille borde/bænkesæt, liggestole og parasoller i området omkring serveringsvognen. Forventningen er, at det vil højne
Ringe Sø som destination og bymidten som helhed.
Kontakt: Kenny Nissen, 20933081

